
 

Pressmeddelande 

NYHETSBREV, 2019 
GÖTEBORG 2019-02-01 

 

Tangiamo kommer att delta på ICE i London den 5-7 februari. ICE Gaming är en av de största 

mässorna inom gaming globalt och ett bra tillfälle för oss att träffa både slutkunder och distributörer. 

Har ni vägarna förbi får ni gärna besöka vår monter S8-340 Excel London. 

Vi är förväntansfulla inför mässan och ser framemot att visa upp ett nytt Tangiamo och lansera nya 

produkter.  

● Crystal Sic Bo (Nyhet) 

● Crystal Blackjack (Har tidigare nämnts) 

● Tournament Mode (Har tidigare nämnts) 

 

Sedan slutet av november har vi utvecklat Crystal Sic Bo. Det är fantastiskt att vi kan lansera Crystal 

Sic Bo redan på ICE i år. Sic Bo är ett kinesiskt tärningsspel som spelas med tre tärningar. 

Tärningarna skakas tre gånger under ett lock, därefter satsar spelarna. Sic Bo är det populäraste 

spelet bland asiater idag. Det finns traditionella (halvautomatiska) spelbord på de flesta större 

marknader. Det kommer att bli spännande att lansera Crystal Sic Bo som ett helautomatiskt spelbord 

med riktiga tärningar och en unik spelupplevelse i klass med traditionella livebord. 

Försäljningsorganisationen har förändrats sedan slutet av 2018 då jag tillsatte en ny försäljningschef, 

Harald Börsholm, som tillträdde den första januari 2019. Vi har även tillsatt en ny säljare och en 

person ansvarig för Technical support och eftermarknad. Totalt är säljorganisationen lika stor som 

under 2018 men med nya ansikten och ett tydligare säljfokus. I och med detta ser jag att 

omorganisationen som har pågått sedan 2018 går mot sitt slut. 

Det är otroligt roligt att vi har lyckats att lansera Crystal Sic Bo på så kort tid i samband med jul och 

flytt till ny fastighet. All cred till de inblandade;  

”Det är inte många team som kan göra det här i Sverige” 

När ICE är över kommer vi att släppa ett nyhetsbrev.  

 

 

Linh Thai, 

VD 

Tangiamo Touch Technology 

 

  



 

För mer information 

Vänligen kontakta: 

Linh Thai, VD 

tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com 

 

Harald Börsholm, Försäljningschef  

tel: 070-944 77 66, e-post: harald.börsholm@tangaimo.com 

 

Tangiamo i korthet 

Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska  

högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika  

patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga  

användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på  

stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel,  

där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och 

utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming  

och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska  

utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, 

speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om  

verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på  

Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 
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